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Útdráttur 
Í hnattvæddum heimi hafa fólksflutningar aukist til muna. Sumir flytja af fúsum og frjálsum 

vilja en aðrir neyðast til þess. Innflytjendum á Íslandi hefur fjölgað mikið á síðustu áratugum 

sem kallar á ýmsar breytingar og stefnumótun. Í þessari ritgerð er fjallað um aðlögun og aðstoð 

við innflytjendur á Íslandi til að skoða hvort munur sé á aðstæðum mismunandi 

innflytjendahópa. Farið er yfir fyrri rannsóknir um aðlögun innflytjenda og hvaða þættir eru 

mikilvægir í því tilliti. Fjallað er um aðstæður á vinnumarkaði og í skólakerfinu og jafnframt 

skoðað hver stefna sveitarfélaga er. Þá er farið yfir verkefni og annað sem stofnanir og samtök 

bjóða innflytjendum upp á.  

 Helstu niðurstöður eru þær að innflytjendur fá mismikla þjónustu eftir því hvaða stöðu 

þeir eru í. Aðstoð við flóttafólk virðist vera mun skipulagðari og meira utanumhald en almennt 

er um innflytjendur. Þá búa innflytjendur frá löndum innan EES við meira öryggi vegna ýmissa 

réttinda sem þeir hafa umfram aðra innflytjendur.  

 

Lykilhugtök: Innflytjendur, aðlögun, þjónusta 
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Abstract 
The world has become more globalized and mobilisation has increased accordingly. Some 

people move of their own free will but others are forced to. The number of immigrants in 

Iceland has been increasing which calls for certain changes and policy making. This study will 

look at adaptation and service offered to immigrants in Iceland and if circumstances are 

different for various immigrant groups. Research on immigrant adaptation and which factors 

are important in that aspect were used to shed light on the issue. Situations in the workplace 

and school system were taken into consideration as well as municipality policy. It also provides 

an overview of projects aimed at helping immigrants adapt. 

The conclusion is that immigrants seem to get different levels of help based on their 

circumstances. Refugees seem to get help that is more organized than the help that is offered 

to immigrants in general. Also immigrants that come from countries that are part of the 

European Free Trade Association (EFTA) are in a more secure situation because they have 

rights that other immigrants do not have.  

 

Key concepts: Immigrants, adaptation, service 
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Formáli 
Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) verkefni til BA prófs í félagsvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Ég vil þakka Eyrúnu Eyþórsdóttur, lektor við hug- og félagsvísindadeild, fyrir að 

leiðbeina mér í þessu verkefni. Jafnframt fær Óskar Þór Halldórsson bestu þakkir fyrir að lesa 

yfir. 
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Inngangur 
Íslendingar voru lengst af einsleitur hópur og fólksflutningar til landsins hófust síðar en í öðrum 

norrænum og vesturevrópskum löndum. Innflytjendum hefur þó fjölgað mjög frá aldamótum, 

til marks um það var hlutfall innflytjenda 3,6% af íbúafjölda landsins árið 2001 en var orðið 

ríflega 15% árið 2020 (Hagstofa Íslands, 2020). Staða innflytjenda í íslensku samfélagi hefur 

verið skoðuð m.a. með tilliti til tungumáls (Ómar Hjalti Sölvason og Markus Meckl, 2020), 

stöðu á vinnumarkaði (Unnur Dís Skaptadóttir, Anna Wojtynska og Margrét Wendt, 2020), 

menntunar (Hermína Gunnþórsdóttir o.fl., 2020) og menningar (Murdock, 2020).  

Hugtakið aðlögun hefur verið skilgreint sem menningarlegar breytingar sem verða 

vegna samskipta milli tveggja menningarhópa (Berry o.fl., 1987). Það er að segja, í 

aðlögunarferlinu felst ákveðin gagnkvæmni. Hugmyndir um aðlögun byggjast oft á því að 

menning innflytjenda sé öðruvísi en menning viðtökulandsins. Þó eru fleiri þættir sem geta haft 

áhrif, t.d. stéttarstaða, kyn og kynhneigð (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). 

Því skipta viðhorf Íslendinga til innflytjenda jafn miklu máli og hvernig innflytjendur upplifa 

íslenskt samfélag og íbúa þess. Í þessu samspili er mikilvægt að hafa í huga sjálfsmynd 

Íslendinga, sem byggir að miklu leyti á varðveislu tungumálsins og áherslu á menningararf 

þjóðarinnar. Þessi sjálfsmynd Íslendinga hefur skapast í samræmi við skilninginn sem lagður 

er í hugtakið þjóð, en það felur í sér samleitan hóp fólks sem hefur sameiginleg einkenni, bæði 

menningarleg og líkamleg. Þetta getur gert það að verkum að erfitt er að takast á við breytingar 

vegna aukins fjölda innflytjenda í samfélaginu. Þessi skilgreining á þjóð fór þó að breytast 

undir lok 20. aldar. Þá tók við áhersla á lýðræðislega stjórnarhætti og minni áhersla á að þjóð 

væri einsleitur hópur. Því standa Íslendingar frammi fyrir því að þurfa að endurhugsa 

sjálfsmynd þjóðarinnar (Markus Meckl og Hermína Gunnþórsdóttir, 2020). Áhersla 

Norðurlandanna á einsleitni hefur verið gagnrýnd. Fólksflutningar til landanna eru ekki nýir af 

nálinni og minnihlutahópar lengi verið til staðar. Þó eru hugmyndir um einsleitni íbúanna enn 

við lýði en það getur gert innflytjendum erfitt fyrir (Keskinen o.fl., 2019). Mikilvægt er að opin 

umræða eigi sér stað um málefni innflytjenda í samfélaginu og hvernig eigi að takast á við 

tækifæri og áskoranir sem fylgja auknum fólksflutningum til landsins. Ef engin umræða á sér 

stað er hætta á að alið sé á ákveðinni útlendingahræðslu og ljóst er að innflytjendamálum er 

yfirleitt stillt upp sem vandamálum sem þarfnist lausnar (Markus Meckl og Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2020).  

 Rannsóknir á aðlögun innflytjenda hafa leitt í ljós að þeir geta farið mismunandi leiðir 

í aðlögunarferlinu (Berry, o.fl., 1988). Aðstæður gera það oft að verkum að innflytjendur geta 
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ekki valið hvaða leið þeir fara. Þá er sambandið við meirihlutahópinn í samfélaginu mikilvægur 

þáttur. Leiðirnar sem hægt er að fara eru breytilegar eftir því að hve miklu leyti innflytjandi 

tileinkar sér menningu innfæddra og/eða viðheldur sínum eigin menningareinkennum (Kosic, 

2002). Stefna stjórnvalda getur einnig haft áhrif en stjórnvöld geta unnið út frá mismunandi 

hugmyndafræði. Ef til dæmis þjóðernissinnuð hugmyndafræði er við lýði getur verið erfitt fyrir 

innflytjendur að verða viðurkenndir sem hluti af samfélaginu. Hins vegar eru aðrar stefnur sem 

gefa innflytjendum ákveðið frelsi til að velja hvaða leið er farin (Murdock, 2020). Jafnframt er 

gerður greinarmunur á sálfræðilegri aðlögun og félagsmenningarlegri aðlögun sem birtist í 

mismunandi þáttum (Ward, 2001). Ef aðlögun tekst ekki nógu vel getur það m.a. leitt til 

geðrænna vandamála eða lakari árangurs í skóla (Elina og Inga, 2020). Tungumálakunnátta 

hefur verið nefnd sem einn mikilvægasti þátturinn í aðlögun innflytjenda (Miglietta og 

Tartaglia, 2009). 

 Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvort mismunandi hópar innflytjenda fá 

ólíka þjónustu við upphaf búsetu á Íslandi. Jafnframt verður skoðað hvort mismunandi þjónusta 

hafi áhrif á aðlögun innflytjenda. Til að svara því verður aðallega stuðst við fyrri rannsóknir 

og stefnur stofnana sem koma að móttöku flóttamanna og aðstoð við innflytjendur á Íslandi.  

 

Sögulegt baksvið  
Um aldamótin jukust alþjóðlegir fólksflutningar vegna vinnu umtalsvert. Reglugerðir sem gera 

fólki kleift að vinna í öðrum ríkjum Evrópusambandsins og á Evrópska efnahagssvæðinu ýttu 

undir hreyfanleika vinnuafls. Algengt var að fólk sem leitaði starfa utan síns heimalands fengi 

vinnu í byggingariðnaði, þjónustu, framleiðslu eða umönnun. Þar af voru flestir í 

mannvirkjagerð. Þessi þróun varð til þess að fjöldi karlmanna frá ýmsum löndum flutti til landa 

á borð við Spán, Bandaríkin og Írland (Martin, 2009). Hins vegar fluttu konur í meira mæli til 

landa þar sem hægt var að fá störf í þjónustu eða umönnun (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna 

Wojtynska, 2008). Eftir efnahagshrunið árið 2008 fækkaði störfum um allan heim en flestir 

sem misstu vinnuna voru í meðal annars mannvirkjagerð, fjármálageiranum, framleiðslu og 

ferðamálatengdri þjónustu. Þessi störf gera ólíkar menntunarkröfur til starfsmanna og er 

algengt að fólk af erlendum uppruna sé ráðið í þau (Martin, 2009). Uppsagnir voru mjög 

algengar í byggingariðnaði. Það sýndi sig t.d. í Bandaríkjunum að fólk erlendis frá, með 

tímabundin atvinnuleyfi eða án atvinnuleyfa, missti fyrst vinnuna (Castles og Miller, 2010). 

Atvinnugreinar þar sem konur hafa verið í meirihluta, t.d. ferðamannaþjónusta og umönnun, 
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gripu frekar til þeirra ráða að stytta vinnutíma en að segja starfsfólkinu upp. Því var minna 

atvinnuleysi í þessum atvinnugreinum (Martin, 2009).  

Staða innflytjenda getur sagt mikið um hvort þeir ákveða að flytja eða vera um kyrrt 

þegar t.d. efnahagskreppa skellur á. Í kreppunni á seinni hluta 20. aldar gripu Evrópulönd til 

þess, til að sporna við atvinnuleysi, að gefa ekki út atvinnuleyfi til fólks utan 

Evrópusambandsins. Margir þeirra sem voru með tímabundin atvinnuleyfi höfðu margir hvort 

eð er ætlað sér að fara aftur til upprunalandsins. Sumir börðust hins vegar frekar fyrir því að fá 

fjölskylduna til sín þar sem staðan í upprunalandinu var einnig slæm. Helstu ástæður 

fólksflutninga til Evrópu á þessum tíma voru því fjölskyldusameining og móttaka flóttamanna 

(Dobson, Latham og Salt, 2009). Efnahagskreppan í kjölfar fjármálahrunsins árið 2008 var 

hnattræn og því varð erfiðara fyrir fólk að flytja frá efnahagslega veiku landi til landa sem 

stóðu traustari fótum. Þess vegna ákváðu margir að bíða af sér kreppuna ef ástandið í 

heimalandinu var erfitt (Castles og Miller, 2010). Þeir sem hafa tímabundin atvinnuleyfi og 

hafa ekki öðlast réttindi í nýja landinu eru líklegir til að flytja burt. Innflytjendur sem hafa 

ríkisborgararétt innan Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins hafa í raun sömu 

réttindi og aðrir íbúar landsins. Í þessu felst að þeir geta leitað sér að vinnu og fengið 

atvinnuleysisbætur á meðan. Jafnframt eiga þeir rétt á því að koma aftur til landsins þó þeir 

yfirgefi það í einhvern tíma, sem gefur þeim frelsi til að fara í atvinnuleit í heimalandinu eða 

annars staðar. Ef innflytjandi er frá landi utan Evrópska efnahagssvæðisins er líklegra að hann 

verði um kyrrt þar sem atvinnuleyfi er oft bundið við dvalarlandið. Hafi innflytjendur ekki 

verið nógu lengi í landinu til að vinna sér inn full réttindi gætu þeir misst réttinn til þess að 

koma aftur ef þeir yfirgefa landið (Martin, 2009). 

 Á Íslandi gegndi erlent vinnuafl mikilvægu hlutverki í efnahagsþenslunni á fyrstu árum 

þessarar aldar. Á síðasta áratug 20. aldar skorti fólk í fiskvinnslu víðsvegar um landið og síðar 

var skortur á starfsfólki í þjónustu- og framleiðslugreinum. Eftir aldamót var fólk af erlendum 

uppruna í auknum mæli ráðið í störf í þjónustu og mannvirkjagerð. Til að byrja með fengu 

flestir tímabundið atvinnuleyfi og stefndu á að snúa aftur til upprunalandsins þegar 

atvinnuleyfið væri útrunnið. Þar sem í boði voru mörg og ólík störf á Íslandi áttu innflytjendur 

auðvelt með að fá fjölskyldur sínar til sín, þeir voru fljótir að fá vinnu og það sama gilti um 

fólk sem kom til landsins til að mennta sig. Innflytjendum fjölgaði hér á landi úr 2,1% í 8,1% 

á árunum 1996 til 2008. Stærsti hluti þeirra sem fluttu til landsins var frá Evrópu, þar af voru 

Pólverjar fjölmennastir. Fram til ársins 2004 var meirihluti innflytjenda á Íslandi konur en það 

breyttist meðal annars vegna fjölda starfa í mannvirkjagerð. Konum hélt vissulega áfram að 

fjölga en karlmönnum fjölgaði ennþá meira. Flestir hafa komið til Íslands vegna vinnu en 
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flutningar vegna náms og fjölskyldusameiningar hafa þó aukist. Atvinnuleysi virðist ekki hafa 

verið meginástæða fólksflutninga til landsins en rannsókn frá árinu 2009 sýnir að meginþorri 

innflytjenda var með vinnu í heimalandinu áður en þeir fluttust. Ástæðan var frekar hærri laun 

og möguleikinn á að senda pening til ættingja í heimalandinu. Fólk af Evrópska 

efnahagssvæðinu getur unnið á Íslandi án þess að sækja um atvinnuleyfi og innflytjendur frá 

löndum í Evrópu fá jafnframt forgang á vinnumarkaði hér. Innflytjendur frá löndum utan 

Evrópu eru því oft í erfiðri stöðu þar sem þeir þurfa að sækja um atvinnuleyfi, njóta ekki 

forgangs á vinnumarkaði og búa við minni sveigjanleika (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010).  

Þegar efnahagskreppan skall á var stór hluti innflytjenda á Íslandi tiltölulega nýkominn 

til landsins og á aldrinum 25 til 30 ára. Eins og annars staðar dró mikið úr mannvirkjagerð og 

karlar í þeim geira því fyrstir til að missa vinnuna, sérstaklega átti það við um erlenda karla en 

erlendar konur misstu ekki vinnuna í sama mæli. Margir sneru aftur til heimalandsins eða 

annarra landa en aðrir ílengdust af ýmsum ástæðum. Til dæmis má nefna fólk frá ríkjum innan 

Evrópusambandsins sem á rétt á atvinnuleysisbótum og ákveður að nýta þann rétt á meðan 

leitað er að öðru starfi. Nefna má í þessu sambandi að Pólverjar geta flutt sinn rétt til 

atvinnuleysisbóta til Póllands en þar eru bæturnar og launin lægri. Því gæti verið erfitt að borga 

af til dæmis húsnæðisláni á Íslandi á atvinnuleysisbótum í Póllandi. Af þessum sökum 

framlengdu sumir Pólverjar dvölina í von um vinnu. Fólk frá Filippseyjum hefur ekki sömu 

tækifæri og sveigjanleika, t.d. að færa rétt sinn til atvinnuleysisbóta til annars lands. Þar af 

leiðandi neyddust Filippseyingar sem höfðu ekki búið á Íslandi í þrjú ár til að flytja burt. Þar 

sem fólk frá Evrópuríkjum hefur forgang á vinnumarkaði er helsta ástæða fyrir flutningum 

Filippseyinga til landsins fjölskyldusameining. Innflytjendur frá Filippseyjum hafa í raun ekki 

mikið val um að fara eða vera þar sem efnahagsástandið þar í landi er ekki upp á marga fiska. 

Þess vegna leggja þeir sem hafa áunnið sér réttindi hér á landi áherslu á að búa áfram á Íslandi 

og vilja oft fá fjölskylduna til sín. Algengt er að fólk frá Póllandi og Filippseyjum sendi peninga 

til fjölskyldna sinna í heimalandinu, m.a. til að greiða  framhaldsnám barna, læknismeðferðir 

eða styrkja fjölskylduna fjárhagslega. Fjöldi innflytjenda er á lágum launum eða 

atvinnuleysisbótum en þarf engu að síður að taka á sig efnahagslegar skuldbindingar í 

heimalandinu. Því leita sumir aðstoðar hjálparstofnana (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010).  

Viðhorf til innflytjenda hafa breyst á Íslandi og eru þau orðin enn meira útilokandi en 

áður. Á árunum fyrir hrun ríkti mikil þjóðernishyggja en í efnahagskreppunni í kjölfar 

fjármálahrunsins var lögð áhersla á það sem er íslenskt og íslenska framleiðslu. Fyrir 

efnahagshrunið, þegar þörfin fyrir ódýrt vinnuafl var mikil, voru litlar kröfur gerðar um 

tungumálakunnáttu eða annað þvíumlíkt. Seinna varð algengara að gera kröfu um 
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íslenskukunnáttu þegar ráðið var í störf. Samkvæmt rannsóknum segjast innflytjendur á Íslandi 

finna fyrir neikvæðari viðhorfum á vinnustöðum og meðal almennings. Til dæmis hafi þeim 

verið kennt um kreppuna og að ekki væri metið það sem þeir lögðu til við uppbygginguna. 

Jafnframt gerðu margir sér ekki grein fyrir því að innflytjendur borguðu skatta og jafnvel sendu 

peninga til fjölskyldna sinna í heimalandinu. Sama þróun hefur einnig orðið annars staðar á 

tímum efnahagsþrenginga en þá er dregin lína á milli þeirra sem taldir eru tilheyra og þeirra 

sem falla ekki í þann flokk (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010).  

Í rannsókn frá árinu 2020 kemur fram að atvinnuþátttaka innflytjenda hafi verið mikil 

síðasta áratuginn. Staða innflytjenda á vinnumarkaði getur gefið vísbendingar um hversu gott 

aðgengi þeir hafa að samfélaginu. Innflytjendum hefur haldið áfram að fjölga á Íslandi, meðal 

annars vegna atvinnutækifæra í ferðaþjónustu og byggingariðnaði (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Kristín Loftsdóttir, 2016). Þar af leiðandi hefur hlutfall innflytjenda aldrei verið jafn hátt á 

vinnumarkaði en það var um 19% árið 2018. Þeir sem koma hingað í leit að vinnu eru 

fjölbreyttur hópur sem starfar á mismunandi starfsvettvangi. Þó eru margir í láglaunastörfum 

og fá ekki tækifæri til að nýta menntun og fyrri reynslu í starfi og fá hvorugt metið til launa. 

Oft finna innflytjendur fyrir ákveðnum hindrunum á vinnustað sem koma í veg fyrir framgang 

í starfi (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Af þessum sökum er sjaldgæft að 

innflytjendur séu í stjórnunarstöðum (Napierala og Wojtynska, 2016).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að atvinna spili stóran þátt í ákvörðuninni 

um að flytja til Íslands. Stór hluti þátttakenda var með háskólamenntun og margir þeirra töldu 

starfið sitt ekki samrýmast menntuninni. Flestir töldu uppruna sinn ekki hafa haft áhrif á hvort 

þeir fengu starf eða ekki en þó voru þess töluvert mörg dæmi að fólk teldi það hafa áhrif á 

möguleika sína á vinnumarkaði. Þegar spurt var um atvinnutækifæri í heimabyggð kom í ljós 

að um það bil helmingur svarenda var ánægður með þau. Það var þó munur á svörum eftir 

landshlutum og íbúar Vestfjarða og Vesturlands voru áberandi óánægðir með atvinnutækifærin 

í heimabyggð. Þeir voru jafnframt ólíklegri til að nýta menntun sína í starfi. Algengt var að 

innflytjendur fengu minna greitt en íslenskir samstarfsfélagar fyrir svipuð verkefni. Hæsta 

hlutfall þeirra sem upplifðu þetta var á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur búsettir á 

Suðurnesjum voru ólíklegri til að nota íslensku í sínu starfi en á öðrum landsvæðum. Á 

Austurlandi voru þátttakendur með hæstu launin, þeir voru einnig líklegri til að tala íslensku í 

vinnunni og gátu nýtt menntun sína í starfi. Bent er þó á að fáir þátttakendur voru á Austurlandi 

og því gæti það hafa haft áhrif á niðurstöðurnar. Ef borin eru saman svör innflytjenda og 

Íslendinga sést að þau eru svipuð varðandi atvinnumöguleika í heimabyggð. Íslendingar eru þó 
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líklegri til að vera í starfi sem er í samræmi við menntun þeirra (Unnur Dís Skaptadóttir o.fl., 

2020). 
Vinnumálastofnun hefur yfirumsjón með atvinnumiðlun á Íslandi ásamt öðrum 

verkefnum. Stofnunin er undirstofnun félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins og er markmið 

hennar að aðstoða fólk við að taka virkan þátt á vinnumarkaði (Vinnumálastofnun, e.d.)  Í úttekt 

á þeirri þjónustu sem Vinnumálastofnun bauð flóttamönnum árið 2020 kemur fram að 

heimsfaraldurinn hafi haft áhrif á stöðuna. Hann hafði í för með sér aukið atvinnuleysi og að 

sama skapi jókst álag á stofnunina, sem bitnaði tímabundið á þjónustunni við flóttamenn. 

Félagsþjónusta sveitarfélaga vísar flóttamönnum til Vinnumálastofnunar þar sem starfa 

ráðgjafar sem aðstoða flóttafólk við atvinnuleit. Ráðgjafarnir eru staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu en eiga einnig að veita þjónustu á landsbyggðinni. Flóttafólk sem vísað 

er til Vinnumálastofnunar er boðað í viðtal þar sem farið er yfir bakgrunn þess, til dæmis í 

sambandi við menntun, starfsreynslu, óskir og væntingar. Ræddur er menningarlegur munur 

sem fólk gæti orðið vart við á vinnumarkaði hérlendis. Jafnframt er fólki gerð grein fyrir þeim 

réttindum og skyldum sem það hefur, upplýst um hlutverk stéttarfélaga og hvernig það getur 

fengið fyrri menntun metna. (Guðlaug Hrönn Pétursdóttir, 2021).  

Í kjölfar viðtals skoða ráðgjafar stofnunarinnar laus störf sem samrýmast óskum og 

hæfni viðkomandi. Samkvæmt úttektinni hafa ráðgjafar oft beint samband við vinnuveitendur 

og gera það sem þeir geta til að hjálpa einstaklingum að fá starf við hæfi. Eðlilegt telst að 

flóttamenn séu komnir með starf eftir um það bil fjóra mánuði en það er þó misjafnt. 

Vinnumálastofnun leggur áherslu á íslenskunám og fara því flestir flóttamenn á 

íslenskunámskeið á meðan leitað er að vinnu. Ef fólk er enn á námskeiði þegar það fær starf er 

reynt að koma því þannig fyrir að einstaklingur geti klárað námskeiðið utan vinnutíma eða á 

dagvinnutíma. Heimsfaraldur Covid-19 setti þessu ákveðnar skorður þar sem námskeiðin 

færðust yfir á rafrænt form. Ekki allir hópar sáu sér fært að taka þátt í íslenskunámskeiðum í 

gegnum netið. Í úttektinni kemur einnig fram að unnið sé að því að koma í gagnið kennslu- og 

upplýsingavef. Vefurinn myndi virka sem samfélagsfræðsla fyrir flóttamenn og aðra 

innflytjendur og talið er að hann muni vera mikilvægur þáttur í aðlögun flóttamanna að 

samfélaginu (Guðlaug Hrönn Pétursdóttir, 2021). 

 Atvinnuþátttaka á Íslandi er mikil og er hún talin vera mikilvægur þáttur í sjálfsmynd 

Íslendinga. Því leggja ráðgjafar Vinnumálastofnunar áherslu á að flóttamenn komist sem fyrst 

út á vinnumarkaðinn, sem mikilvægt upphafsskref í aðlögun að íslensku samfélagi. Flóttamenn 

fá yfirleitt starf eftir að ráðgjafar koma að málum og upplýsa m.a. um svokallaðan 

ráðningarstyrk. Það er að segja, atvinnurekendur fá ráðningarstyrk, sem er mánaðarlegur 
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styrkur til fyrirtækisins, til að ráða flóttamenn í vinnu. Jafnframt miðlar Vinnumálastofnun 

upplýsingum til vinnustaða um hvernig best sé að taka á móti starfsmanni sem er eða hefur 

verið flóttamaður. Þá geta fyrirtæki og starfsmenn verið í sambandi við ráðgjafa 

Vinnumálastofnunar og fengið aðstoð við úrlausn mála. Í úttekt á starfi Vinnumálastofnunar 

kemur fram að þörf sé á ákveðinni eftirfylgd og stuðningi við flóttamenn eftir að þeir fá starf. 

Þá fái flóttamenn aðstoð sem er sérsniðin að þeirra aðstæðum, til dæmis þegar kemur að 

menningarmun, tungumálastuðningi og fjölskylduaðstæðum. Jafnframt kemur fram að ekki 

hafi tekist að veita þessa eftirfylgni með flóttafólki á íslenskum vinnumarkaði og því skorti 

upplýsingar um hvernig þeim vegnar raunverulega (Guðlaug Hrönn Pétursdóttir, 2021).  

 

Mismunandi skilgreiningar er varða innflytjendur 
Innflytjendur eru farendur (e. migrants) en það er hugtak sem vísar til fólksflutninga almennt. 

Farendur eru skilgreindir í ýmsum tilgangi og er gerður greinarmunur á þeim eftir aðstæðum. 

Til dæmis hver ástæða flutninganna er, hvort sem hún snýst um öryggi, fjölskyldusameiningu 

eða fjárhag. Mikilvæg atriði í þessu samhengi eru til dæmis fæðingarstaður, ríkisborgararéttur 

og lengd dvalar. Innflytjendur eru sá hópur farenda sem flytur til ákveðins lands, hvort sem er 

löglega eða ólöglega (Douglas, 2019). Á vef Stjórnarráðsins má finna skilgreiningu á því 

hverjir teljast vera innflytjendur. Það eru einstaklingar sem eru fæddir í öðru landi og eiga 

foreldra, ömmu og afa sem eru líka útlensk. Önnur kynslóð innflytjenda er fólk sem fæðist í 

landinu en á foreldra sem eru innflytjendur (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Hér á eftir verður 

fjallað nánar um mismunandi skilgreiningar á farendum.  

 

Evrópska efnahagssvæðið 

Ísland hefur átt aðild að Schengen samstarfinu frá 1996 en aðilar að samningnum eru 26. Þetta 

eru EFTA-ríkin og 22 Evrópusambandsríki. Í Schengen samstarfinu felst að persónubundið 

eftirlit á innri landamærum aðildarríkjanna var afnumið. Þessu er ætlað að auðvelda fólki að 

ferðast innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Þeir sem eru löglega á Schengen svæðinu 

geta því farið á milli ríkja án eftirlits á landamærum. Þetta á við um ríkisborgara en líka þá sem 

hafa gild dvalarleyfi í Schengen ríki. (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). Ef einstaklingur hefur 

ríkisborgararétt á Evrópska efnahagssvæðinu þarf hann ekki dvalarleyfi og getur búið og unnið 

á Íslandi í þrjá mánuði án þess að aðhafast neitt en sex mánuði ef viðkomandi er í atvinnuleit. 

Ef stefnt er að því að vera lengur í landinu þarf að tilkynna sig til Þjóðskrár 

(Fjölmenningarsetur, e.d.). 
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 Útlendingar sem ætla að dvelja á Íslandi lengur en þrjá mánuði og eru ekki ríkisborgarar 

innan EES þurfa að fá útgefið dvalarleyfi (Útlendingastofnun, e.d.-b). Til að fá það þarf 

einstaklingur að geta lagt fram ýmis gögn, hafa einhverja framfærslu, vera sjúkratryggður á 

Íslandi og hafa dvalarstað. Jafnframt þarf að sækja um dvalarleyfi í samræmi við ástæðu 

verunnar í landinu og uppfylla skilyrði fyrir því (Útlendingastofnun, e.d.-c). 

 

Hælisleitendur og flóttafólk 

Hælisleitandi er einstaklingur sem sækir um alþjóðlega vernd í öðru landi sem er ekki 

upprunaland viðkomandi. Ef hælisleitandi fær umsóknina samþykkta er ríkið um leið að 

samþykkja stöðu hans sem flóttamanns (Rauði krossinn, e.d.-a). Flóttamaður er einstaklingur 

sem er utan upprunalands síns og getur ekki eða vill ekki búa þar vegna ótta við ofsóknir. Þær 

geta átt rætur að rekja til kynþáttar, trúar, þjóðernis, aðildar að félagasamtökum eða 

stjórnmálaskoðana (Douglas, 2019). Þessi skilgreining er sú sem íslensk stjórnsýsla vinnur út 

frá (Útlendingastofnun, e.d.-a). Hælisleitandi getur líka verið einstaklingur sem er 

ríkisfangslaus og þá utan landsins sem hann hafði áður aðsetur. Hælisleitandi þarf að hafa 

einhvers konar sannanir fyrir því að hann þurfi hæli en það getur reynst erfitt. Í sumum tilfellum 

er jafnvel útilokað að framvísa gögnum eða öðru sem styður framburð hælisleitanda. Því er 

framburðurinn oft eina sönnunargagnið og þó stjórnvöld leggist í rannsóknarvinnu er ekki víst 

að hægt sé að staðfesta framburðinn með neinni vissu. Á heimasíðu Mannréttindaskrifstofu 

Íslands kemur fram að hælisleitandi eigi að fá að njóta vafans ef framburður hans telst 

trúverðugur. Þá mega stjórnvöld í því ríki sem umsókn um alþjóðlega vernd er lögð fram ekki 

setja sig í samband við stjórnvöld í upprunalandi hælisleitanda. Það gæti sett hann í mikla 

hættu, sérstaklega ef honum yrði neitað um hæli. Jafnframt gæti það komið sér illa fyrir 

fjölskyldu og vini viðkomandi. Ef íslensk stjórnvöld neita umsækjanda um hæli geta þau veitt 

dvalarleyfi af mannúðarástæðum, sent viðkomandi úr landi eða veitt bráðabirgðaleyfi ef ekki 

er hægt að vísa honum úr landi. Hælisleitandi telst því ekki flóttamaður nema stjórnvöld 

samþykki umsóknina og viðurkenni með því stöðu viðkomandi (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). 

 

Kvótaflóttafólk 

Kvótaflóttafólk er í umsjá Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og kemur til landsins í 

boði stjórnvalda (Rauði krossinn, e.d.-a).  Sendinefndir á vegum ríkisins fara til þeirra landa 

sem stendur til að taka á móti flóttafólki frá og veita samfélagsfræðslu ásamt því að taka viðtöl 

við það. Í sendinefndunum hafa m.a. verið fulltrúar frá félagsmálaráðuneytinu, Rauða 
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krossinum og Útlendingastofnun (Þingskjal 480/2020-2021). Ísland hefur lengi tekið á móti 

kvótaflóttafólki en einn stærsti hópurinn sem hefur komið til landsins var frá Ungverjalandi 

árið 1956, 52 einstaklingar. Flestir kvótaflóttamenn sem hafa komið til Íslands komu frá fyrrum 

Júgóslavíu, 32 einstaklingar árið 1959 og 223 á árunum 1996-2005. Þá hafa þrír hópar komið 

frá Víetnam, 94 einstaklingar á árunum 1979, 1990 og 1991. Frá Póllandi komu 26 manns árið 

1982 og árið 2005 komu hópar frá Kólumbíu og Kosovó. Til Íslands komu 29 kvótaflóttamenn 

frá Palestínu árið 2008 en frá 1996 hefur verið tekið á móti kvótaflóttafólki flest ár. Sá sem 

hefur stöðu flóttamanns nýtur ákveðinnar verndar og fær réttindi í nýja landinu. Þetta á við 

hvort sem um kvótaflóttafólk er að ræða eða einstaklinga sem koma á eigin vegum. Þeir hópar 

sem koma til Íslands fá aðstoð svo þeir geti orðið virkir þátttakendur í samfélaginu. Til að byrja 

með fá þeir fjárhags- og húsnæðisaðstoð og stendur til boða heilbrigðisþjónusta, aðgangur að 

skólakerfinu, túlkaþjónusta og aðstoð við að finna vinnu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

 

Aðlögun og aðstoð við innflytjendur 
Í rannsóknum á aðlögun innflytjenda hefur verið gerður greinarmunur á tvenns konar aðlögun. 

Annars vegar er talað um sálfræðilega aðlögun (e. psychological adaptation) og hins vegar 

félagsmenningarlega aðlögun (e. socio-cultural adaptation) (Ward, 2001). Sálfræðileg aðlögun 

birtist í þáttum eins og sjálfstrausti og geðheilsu en félagsmenningarleg aðlögun vísar til þess 

hvernig einstaklingar tileinka sér nýja félagshæfni og aðlagast til dæmis skólakerfinu. 

Einkunnir ungmenna eru oft notaðar til að leggja mat á hversu vel þau aðlagast 

félagsmenningarlega. Vandamál á borð við kvíða og þunglyndi eru hins vegar talin vera sterk 

vísbending um að fólk sé ekki að aðlagast nógu vel sálfræðilega (Elina og Inga, 2020). 

Félagsmenningarleg hæfni innflytjenda ræðst að miklu leyti af tungumálakunnáttu og 

þekkingu á menningunni, hversu miklum tengslum þeir eru í við nýju menninguna og hversu 

lík þeirra menning er. Þá skiptir máli varðandi aðlögun hversu lengi innflytjandi hefur dvalið í 

nýja landinu. Kunnátta í tungumálinu er vitaskuld einnig mjög mikilvæg til aðlögunar 

innflytjenda þar sem það er þeirra helsta leið til að eiga í samskiptum við fólkið í nýja landinu. 

Jafnframt hafa rannsóknir bent til þess að aðgangur að fjölmiðlum og margmiðlunarefni geti 

hjálpað innflytjendum við að aðlagast. Að horfa á sjónvarpsefni og fylgjast með fréttamiðlum 

getur gefið innflytjendum innsýn í hvaða viðmið og gildi eru ráðandi í samfélaginu. Þannig 

getur fólk kynnst nýja landinu og fær einnig að kynnast tungumálinu betur. Tungumálakunnátta 

eykur tengsl fólks við nýja samfélagið og gæti talist nauðsynleg til að læra inn á viðmið, gildi 
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og hefðir en nýtist jafnframt í hversdagslegum samskiptum við íbúa nýja samfélagsins 

(Miglietta og Tartaglia, 2009). 

 Mikilvægur þáttur í rannsóknum á aðlögun innflytjenda er hvernig þeir bregðast við 

nýja samfélaginu. Þá þarf að skoða hversu tengdir innflytjendurnir eru sínum menningarlega 

bakgrunni, það er að segja tungumálinu og hefðum í heimalandinu. Einnig þarf að skoða 

samband þeirra við meirihlutahópinn í nýja samfélaginu (Kosic, 2002). Rannsóknir hafa leitt í 

ljós fjórar mismunandi leiðir sem innflytjendur geta farið í aðlögunarferlinu: algjör aðlögun, 

sameining, aðskilnaður og jaðarsetning (Berry o.fl., 1989). Með því að aðgreina þessar leiðir 

er gert ráð fyrir því að fólk geti valið hvaða leið það fer. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að 

ekki allir innflytjendur eru í jafn góðri stöðu til að velja hvernig þeir vilja aðlagast (Horenczyk, 

1996). Þá getur mikill menningarmunur haft áhrif á hvernig innflytjendum er tekið í nýja 

samfélaginu. Þetta getur gert það að verkum að innflytjandi þarf að fara einhverja ákveðna leið 

(Berry, 1997). Bent hefur verið á mikilvægi þess að fólki í minnihlutahópi finnist það vera 

samþykkt af meirihlutanum. Því myndu þeir innflytjendur sem vilja fá samþykki fólks í nýja 

samfélaginu velja annað hvort algjöra aðlögun eða sameiningu. Í algjörri aðlögun víkur 

innflytjandinn til hliðar öllum sínum menningareinkennum og tileinkar sér menningu 

innfæddra. Sameining felst hins vegar í því að innflytjandi haldi í hluta af sinni menningu en 

taki engu að síður þátt í nýja samfélaginu og tileinki sér einnig þá menningu sem þar er ríkjandi. 

Rannsóknir benda til þess að flestir myndu kjósa sameiningu og vera þannig samþykktir af nýja 

samfélaginu en tapa ekki sinni eigin menningu. Þeir einstaklingar sem geta farið þessa leið 

finna oft fyrir minni streitu tengdri aðlöguninni. Í aðskilnaði felst að innflytjandi velur að 

viðhalda einungis sinni eigin menningu. Þessi leið getur valdið streitu en þó getur verið 

mikilvægt fyrir sjálfsmynd og sjálfsálit fólks að viðhalda menningu móðurlandsins. Síðasta 

leiðin er jaðarsetning en hún einkennist af því að fólk bæði missir tengsl við sína eigin 

menningu og nær ekki að tengjast nýju menningunni (Kosic, 2002). 

 Auk stefnu stjórnvalda getur viðhorf meirihlutahópsins í samfélaginu haft áhrif á það 

hvaða leið aðlögunar er í boði fyrir innflytjendur. Fjölmenning sem hugmyndafræði felur í sér 

að samþykkja eigi menningarlegan mismun og að hann sé metinn af öllum hópum samfélagins. 

Talað er um ferns konar hugmyndafræði um fjölmenningu, sem í felast mismunandi kröfur sem 

gerðar eru til innflytjenda. Í fyrsta lagi er það þjóðernissinnuð hugmyndafræði sem felur í sér 

að réttmætir meðlimir samfélagsins séu einungis þeir sem hafi blóðtengsl við það. Þetta er 

öfgakennd og útilokandi hugmyndafræði og ef farið er eftir henni verða innflytjendur aldrei 

samþykktir meðlimir samfélagsins. Önnur hugmyndafræði er algjör aðlögun, sem er þegar 

krafa er gerð um að innflytjandi tileinki sér gildi og lög nýja samfélagsins, bæði opinberlega 
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og heima fyrir. Í þriðja lagi er það borgaraleg hugmyndafræði en í henni felst að innflytjendur 

mega halda í sínar hefðir og gildi heima fyrir en þurfa að tileinka sér gildi og lög nýja 

samfélagsins á almannafæri. Að lokum er það svo fjölhyggju hugmyndafræði þar sem viðhald 

upprunamenningar er stutt af opinberum aðilum. Stefna kanadískra stjórnvalda er dæmi um 

stefnu sem byggir á fjölhyggju hugmyndafræðinni (Bourhis o.fl., 1997).  

Innflytjendur gera greinarmun á opinberum vettvangi eða almannafæri og einkalífi 

(Arends-Tóth og Van de Vijver, 2003). Flestir kjósa að viðhalda menningu upprunalandsins í 

einkalífinu, tala til dæmis móðurmálið sitt innan fjölskyldunnar en tileinka sér reglur nýja 

samfélagsins opinberlega. Fólk í meirihlutahópi samfélagsins myndi þó oftast kjósa að 

innflytjendur veldu algjöra aðlögun, þ.e. myndu aðlaga sig að reglum nýja samfélagsins bæði 

heima fyrir og opinberlega (Murdock, 2016). Viðhorf innflytjenda til meirihlutahóps í 

samfélaginu getur einnig haft áhrif á hvernig þeir aðlagast. Í ferlinu felst því ákveðin 

gagnkvæmni, það er að segja ef minnihlutahópur samþykkir og aðlagar sig að gildum 

meirihlutahópsins mun meirihlutahópurinn aðlaga sig til þess að skapa pláss fyrir 

minnihlutahópinn í samfélaginu. Því þurfa báðir hópar að fara í gegnum ákveðna aðlögun til 

að tryggja gott samband á milli þeirra (Berry, 2001).  

Með þetta til hliðsjónar var gerð rannsókn á Íslandi árið 2020 sem leiddi í ljós að 

Íslendingar eru jákvæðir og opnir í garð innflytjenda. Drjúgur meirihluti þátttakenda taldi að 

innflytjendur hefðu haft jákvæð áhrif í þeirra heimabyggð og innflytjendur hafi félagsleg tengsl 

við Íslendinga. Sterkust séu þau í Reykjavík en séu einnig til staðar á öðrum landssvæðum. 

Fjórir af hverjum fimm sögðust hafa boðið innflytjanda heim til sín einu sinni eða tvisvar og 

um það bil þremur af hverjum fjórum hafði verið boðið heim til innflytjanda. Ekki var 

kynjamunur í þessu tilliti en greina mátti mun eftir aldri. Yngra fólk var líklegra til að vera í 

beinum félagslegum tengslum við innflytjendur og líkurnar á því minnkuðu með hækkandi 

aldri. Mikill meirihluti þátttakenda taldi mikilvægt að innflytjendur lærðu íslensku. Það er 

eðlilegt því tungumálið er talið vera lykillinn að þátttöku í samfélaginu. Hins vegar er ekki jafn 

mikill samhljómur um hvort innflytjendur eigi að tala íslensku við börnin sín. Þetta snýst að 

einhverju leyti um spurninguna hvort innflytjendur ættu að fá að viðhalda sinni eigin menningu. 

Fjölbreytilegustu svörin fengust við spurningunni um hvort innflytjendur ættu að tileinka sér 

íslenskar hefðir og gildi en flestir voru á þeirri skoðun að þeir ættu að gera það. Þetta er 

áhugavert því spurningin er í raun kjarninn í aðlögunarkenningum. Það er að segja hvort búist 

er við að innflytjendur aðlagi sig algjörlega að nýja samfélaginu eða hvort samþykkt sé að þeir 

viðhaldi sinni menningu líka. Fjölmenning er tiltölulega nýtt fyrirbæri á Íslandi og því er 

ýmislegt sem betur mætti fara. Til dæmis þarf að tryggja að íslenskukennsla sé gagnleg og 
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jafnvel þyrfti að taka upp einhvers konar ríkisborgaranámskeið þar sem innflytjendur fá innsýn 

og kennslu um hvaða reglur og gildi ætlast er til að þeir fylgi (Murdock, 2020). 

 

Ólík aðlögun milli landshluta 

Hlutfall fólks af erlendum uppruna er misjafnlega hátt eftir landshlutum og kemur vel í ljós 

þegar tölur fyrir einstaka byggðarlög eru skoðaðar. Innflytjendur voru 14% íbúa á Íslandi árið 

2019, á höfuðborgarsvæðinu var hlutfallið 13%. Á sumum landsvæðum er hlutfall innflytjenda 

umfram landsmeðaltal, til dæmis á Suðurnesjum þar sem innflytjendur eru um 24% íbúa. Það 

er jafnframt hæsta hlutfallið eftir landsvæðum en það lægsta er á Norðurlandi, eða um 8%. 

Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur og Bláskógabyggð á Suðurlandi eru þau byggðarlög sem hafa 

hæsta hlutfall innflytjenda. Hins vegar eru Svalbarðshreppur og Skagabyggð á Norðurlandi 

með lægsta hlutfallið. Færð hafa verið rök fyrir því að auknir flutningar íbúa í þéttbýli valdi 

því að fólk af erlendum uppruna setjist frekar að í dreifbýli. Til marks um það hefur orðið 

fólksfækkun í flestum sveitarfélögum á Austurlandi, þar hefur fólki með íslenskan 

ríkisborgararétt fækkað en aftur á móti fjölgaði fólki af erlendum uppruna. Lara Hoffmann, 

Þóroddur Bjarnason og Markus Meckl greindu rannsóknargögn frá árinu 2018 og birtu í skýrslu 

um stöðu innflytjenda á Íslandi árið 2020. Í greininni skoða þau félagslega aðlögun á 

mismunandi svæðum og þau sem eru til skoðunar hafa mismunandi hátt hlutfall innflytjenda. 

Þetta var gert með því að spyrja spurninga um búsetu, íslenskukunnáttu, félagsleg tengsl við 

Íslendinga, þátttöku í tómstundum og hvort menntun og hæfni passaði við atvinnu (Lara 

Hoffmann o.fl., 2020). 

 Niðurstöðurnar benda til þess að það sé ekki mikill munur á félagslegri aðlögun milli 

dreifbýlis og þéttbýlis. Hins vegar sást munur þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir 

landsvæðum. Innflytjendur á Norður- og Austurlandi voru líklegri til að hafa góða 

íslenskukunnáttu og voru jafnframt virkari í ýmsum klúbbum og samtökum. Á þessum svæðum 

tóku innflytjendur einnig mestan þátt í sveitarstjórnarkosningum árið 2018. Á Suðurnesjum 

hins vegar voru innflytjendur með minni íslenskukunnáttu, tóku lítið þátt í starfi klúbba eða 

samtaka og voru í hverfandi félagslegum samskiptum við Íslendinga. Þessar niðurstöður benda 

til þess að munur sé á aðstæðum innflytjenda milli landsvæða sem gæti gefið til kynna að 

félagsleg aðlögun sé mismikil. Innflytjendur sem bjuggu á svæðum þar sem hlutfall þeirra var 

lágt höfðu bestu íslenskukunnáttuna og voru ólíklegastir til að vera í vinnu sem hæfði þeim 

ekki. Jafnframt voru þeir í mestum félagslegum samskiptum við Íslendinga og voru virkir í 

starfi klúbba og samtaka (Lara Hoffmann o.fl., 2020). 
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Ríki og sveitarfélög 

Í stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega 

vernd fyrir kjörtímabilið 2018-2022 kemur fram að í allri stefnumótun sé stuðst við sjónarmið 

hagsmunaaðila og fólks sem býr yfir reynslu í faginu. Jafnframt kemur fram að það sé alltaf 

haft í huga að ekki allir borgarbúar tali íslensku og hafi ekki sömu þekkingu á því hvernig 

þjónusta og annað gengur fyrir sig. Í starfsmannastefnu borgarinnar felst einnig að 

starfsmönnum líði vel, þeir geti vaxið í starfi og fái tækifæri til að nýta hæfileika sína. Einnig 

kemur fram að starfsfólk fái þjálfun og fræðslu svo það sé í stakk búið að þjónusta innflytjendur 

og er lögð áhersla á að þekking og reynsla innflytjenda í starfsmannahópnum sé nýtt. Borgin 

segist meta bæði þekkingu og menntun innflytjenda og þeir séu ráðnir í alls konar störf, þar á 

meðal áhrifastöður. Í þjónustustefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að innflytjendur hafi 

greiðan aðgang að þeirri þjónustu sem borgin býður upp á. Jafnframt sé þjónusta borgarinnar 

skipulögð út frá mismunandi þörfum ólíkra hópa. Sem dæmi er boðið upp á túlkaþjónustu í 

viðtölum og til staðar er samræmd heildarstefna um túlkaþjónustu. Leitast er við að auka 

réttaröryggi og jafnræði innflytjenda í málum tengdum þjónustu Reykjavíkurborgar og þeim 

vísað veginn til að koma sínum skoðunum á framfæri. Þá á ekki, samkvæmt þjónustustefnu 

Reykjavíkurborgar, að vísa innflytjendum frá þó að þeir leiti til borgarinnar með mál sem eru 

ekki á hennar verksviði heldur að leiðbeina og aðstoða við úrlausn þeirra. Þá er þess einnig 

getið að sérstaklega þurfi að hafa í huga þjónustuþörf flóttafólks þar sem það hafi oft búið við 

erfiðar aðstæður í lengri eða skemmri tíma. Jafnframt þurfi að huga sérstaklega að börnum og 

barnafjölskyldum í hópi flóttafólks og þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd. Reykjavíkurborg 

vill eiga frumkvæði af því að vinna með ráðuneytum og stofnunum ríkisins og sveitarfélaga og 

ræða samvinnu og verkaskiptingu þegar kemur að þjónustu við innflytjendur. Bæði ríki og 

sveitarfélög sjá um þjónustu við innflytjendur og styðja við þá aðila sem veita þjónustuna. Af 

þessu leiðir að það verður ákveðin skörun þarna á milli. Þess vegna er mikilvægt að 

Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sveitarfélaga og þau fagráðuneyti sem um ræðir vinni 

saman, samræmi sín störf og skipti með sér verkum. Í þessu felst meðal annars samræming á 

þjónustu við ólíka hópa flóttamanna, upplýsingamiðlun til innflytjenda, samfélagsfræðsla og 

íslenskukennsla og fagstuðningur við tungumálakennslu tví- og fjöltyngdra barna 

(Reykjavíkurborg, 2017). 

 

Samtök 

Útlendingastofnun er undirstofnun dómsmálaráðuneytisins og sér um að framfylgja þeim 

lögum er lúta að útlendingum, ríkisborgararétti og vegabréfsáritunum. Hugtakið „útlendingur“ 
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er skilgreint sem einstaklingur sem er ekki íslenskur ríkisborgari samkvæmt lögum um 

íslenskan ríkisborgararétt. Á verksviði Útlendingastofnunar er m.a. að gefa út dvalarleyfi. 

Einstaklingar geta sótt um það á grundvelli t.d. atvinnuþátttöku, fjölskyldusameiningar og 

námsvistar. Jafnframt afgreiðir stofnunin umsóknir um annars vegar alþjóðlega vernd og hins 

vegar um íslenskan ríkisborgararétt. Önnur verkefni sem eru skilgreind innan ramma 

útlendingamála vinnur Útlendingastofnun í samvinnu við stofnanir á ýmsum sviðum. Það á t.d. 

við um New in Iceland, sem er ráðgjafarstofa fyrir innflytjendur. Hlutverk hennar er að veita 

innflytjendum ýmsar leiðbeiningar og upplýsingar um búsetu á Íslandi. Á Ráðgjafarstofu 

innflytjendamála er hægt að fá svör við spurningum varðandi vinnumarkaðinn, 

heilbrigðiskerfið, menntun, sjúkratryggingar, löglega skráningu, húsnæðismál og svo 

framvegis. Þar er boðið upp á þjónustu á ýmsum tungumálum og einnig er boðið upp á 

túlkaþjónustu í gegnum síma. Útlendingastofnun er einnig í samstarfi við Fjölmenningarsetrið 

sem hefur það hlutverk að hjálpa fólki af ólíkum uppruna með samskipti og að veita 

innflytjendum ýmsa þjónustu. Fjölmenningarsetrið miðlar m.a. upplýsingum til innflytjenda 

um réttindi þeirra og skyldur. Þá fylgist það með framgangi innflytjendamála í samfélaginu 

með t.d. rannsóknum, upplýsingaöflun og miðlun. Einnig veitir Fjölmenningarsetrið 

stjórnvöldum, fyrirtækjum, aðilum og samtökum ráðgjöf og upplýsingar um málefni 

innflytjenda, auk þess að koma á framfæri tillögum og ábendingum um hvernig megi stuðla að 

því að einstaklingar geti tekið þátt í samfélaginu óháð þjóðerni og uppruna (Útlendingastofnun, 

e.d.-d).  

Rauði krossinn er sjálfboðaliðasamtök sem sinnt hafa mikilvægu starfi á sviði 

heilbrigðis-, félags- og fræðslumála. Ýmis verkefni sem voru áður í höndum Rauða krossins 

hafa nú færst yfir til íslenska ríkisins, sveitarfélaga og annarra aðila. Meðal verkefna sem Rauði 

krossinn sinnir er að veita aðstoð við flóttafólk og sýna stuðning við þá sem eru í erfiðri stöðu 

og jaðarsettir í samfélaginu. Starfið er byggt á hugsjónum Rauða krossins og 

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (Rauði krossinn, e.d.-b). Samtökin leggja áherslu á að 

fólk búi við öryggi, heilbrigði og góð lífsskilyrði. Á vefsíðu Rauða krossins kemur fram að 

ríkið beri vissulega ábyrgð á grunnþjónustu við flóttafólk en henni sé einnig sinnt af öðrum 

aðilum. Á Íslandi hefur Rauði krossinn allar götur frá árinu 1956 tekið þátt í móttöku og 

aðlögun flóttafólks um allt land og er mikil áhersla lögð á að styðja það í gagnkvæmri aðlögun 

og sálfélagslegum stuðningi (Rauði krossinn, e.d.-a). 

 Verkefni á vegum Rauða krossins eru til dæmis Leiðsöguvinur flóttafólks en í því felst 

að Íslendingar hitta flóttafólk til að kynnast því og mynda tengsl. Flest flóttafólk sem hingað 

kemur vill kynnast Íslendingum, m.a. til að stækka félagslega netið sitt og spyrja um ýmislegt 
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er á því brennur um búsetu hér á landi. Einnig vilja margir flóttamenn einfaldlega eignast nýja 

vini og kunningja í nýja samfélaginu. Sjálfboðaliðar sem taka þátt í verkefninu eru kallaðir 

Leiðsöguvinir og hitta þeir og kynnast einstaklingum eða fjölskyldum sem hafa fengið 

alþjóðlega vernd á Íslandi. Heimsóknir Leiðsöguvina til flóttafólksins miða að því að þeir verði 

vinir þess, svari spurningum sem á því brenna, veiti eins og kostur er innsýn í íslenska 

menningu og hefðir og annað sem er til þess fallið að styðja búsetu flóttafólksins í nýju landi. 

Í verkefninu felst gagnkvæm félagsleg aðlögun, þátttakendur eignast vini, styrkja tengslanetið, 

fá innsýn í íslenskt samfélagskerfi ásamt því að kynnast ólíkri menningu og hefðum. Verkefnið 

stendur í 6 mánuði og hittist fólk í 4 til 6 klukkutíma í mánuði. Rauði krossinn mælir með því 

að fólk hittist í hverri viku en það er síðan þess að ákveða hvar og hvenær það hittist (Rauði 

krossinn, e.d.-a).  

 Annað verkefni á vegum Rauða krossins er Tölum saman en í því felst íslenskuþjálfun 

fyrir flóttafólk. Í lýsingu á verkefninu kemur fram að flestir sem fá hér alþjóðlega vernd vilji 

bæta íslenskukunnáttu sína því tungumálið geri þeim kleift að vera í samskiptum við og byggja 

upp tengsl við Íslendinga. Jafnframt fær fólk betri aðgang að íslenska kerfinu, vinnumarkaði 

og á auðveldara með að fara í nám ef íslenskukunnáttan er góð. Sjálfboðaliðar, sem eru kallaðir 

tungumálavinir, hitta einstaklinga eða pör og hjálpa þeim að æfa sig í íslensku. Skoðað er hvað 

hentar hverju sinni, hvort sem það er óformlegt spjall eða aðrar æfingar. Til dæmis er hægt að 

leggja áherslu á ákveðinn orðaforða sem tengist til dæmis einhverju starfi, menntun eða til að 

auðvelda foreldrum að eiga í samskiptum við skólakerfið. Einnig geta tungumálavinir hjálpað 

þeim sem eru í íslenskunámi með heimanám og svo framvegis. Sem fyrr segir eru 

tungumálavinirnir sjálfboðaliðar. Þeirra hlutverk er ekki að sjá um kennslu heldur að aðstoða 

með því að miðla þekkingu sinni á tungumálinu. Verkefnið er í sex mánuði og hitta 

tungumálavinir þá sem þeir aðstoða klukkutíma í hverri viku. Íslenskuþjálfun er einnig í boði 

á Akureyri en í henni felst nokkurn veginn það sama (Rauði krossinn, e.d.,a). 

 Rauði krossinn hefur einnig til ráðstöfunar tómstundasjóð flóttafólks. Markmiðið með 

honum er að styðja við börn flóttafólks hér á landi til að stunda tómstundir því oft fæst ekki 

styrkur til þess annars staðar frá. Fólk getur fengið úthlutað úr sjóðnum þangað til börn hafa 

fengið búsetuleyfi hér á landi, þ.e. í allt að fjögur ár frá því þau fá stöðu flóttamanns eða vernd 

af mannúðarástæðum. Þeir sem geta fengið úthlutað úr sjóðnum eru til dæmis börn 

kvótaflóttafólks og börn þeirra sem fá stöðu flóttamanns í kjölfar umsóknar um hæli. Styrkir 

eru veittir til alls konar tómstunda, enda er það undir fjölskyldunum komið að ákveða hvaða 

tómstundir er iðkaðar (Rauði krossinn, e.d.-a). 
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Menntakerfið 

Árið 2020 var gerð rannsókn þar sem skoðað var hvernig sveitarfélög á Íslandi hefðu brugðist 

við auknum fjölda nemenda af erlendum uppruna. Stuðst var við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru viðtöl við ýmsa aðila sem koma þar að, innan 

skólakerfisins og innflytjendur, nemendur og foreldra þeirra. Skoðuð voru fjögur sveitarfélög 

í rannsókninni, eitt á höfuðborgarsvæðinu en hin á landsbyggðinni. Með vaxandi fjölda 

nemenda af erlendum uppruna í skólum landsins hefur hugmyndafræði um fjölmenningarlegan 

skóla og kennslufræði fengið hljómgrunn. Hún byggir á mikilvægi þess að fólk í minnihluta- 

og jaðarhópum njóti jafnræðis, til dæmis innan skólakerfisins. Menntastefna sem styðst við 

þessi fræði leggur megináherslu á mannréttindi og beinir sjónum að stöðu jaðarsettra 

einstaklinga í skólunum. Þá á ekki að sníða skólann að þörfum ákveðins samfélagshóps eða 

hann að einkennast af viðhorfum þess hóps. Svipaðan skilning má finna í aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2013 þar sem kemur fram að innan grunnskóla eigi að koma til móts við 

þarfir hvers og eins, bæði námslega og félagslega. Jafnframt segir að lýðræði og félagslegt 

réttlæti eigi að hafa að leiðarljósi. Eitthvað virðist vanta upp á í þessum efnum því íslenskar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendur af erlendum uppruna eru oft félagslega einangraðir. 

Þeir eiga færri vini, verða frekar fyrir stríðni og líður almennt verr en öðrum á sama aldri. 

Stuðningur innan skólans getur skipt sköpum fyrir nemendur af erlendum uppruna. Oft eiga 

börn innflytjenda ekkert félagslegt bakland og hafa takmarkaða tungumálakunnáttu. Jafnframt 

er mikilvægt að þau finni fyrir öryggi í nýja umhverfinu svo að þeim líði vel og finnist þau 

tilheyra. Hversu tengdir innflytjendur eru upprunamenningu sinni getur einnig skipt máli upp 

á hversu vel þeim gengur að fóta sig í nýja samfélaginu. Til að stuðla að öryggiskennd 

innflytjenda eru þættir eins og jákvætt viðmót og áhugi kennara og nemenda mikilvægir. 

Íþrótta- og tómstundastarf er jafnframt mikilvægur þáttur þegar kemur að félagslegri aðlögun 

að skólum og samfélaginu. Íslenskar rannsóknir benda til þess að börn innflytjenda taki síður 

þátt í skipulögðu tómstundastarfi sem gæti átt rætur að rekja til feimni og að erfitt sé að byrja 

í íþróttastarfi eða öðru þar sem börnin þekkja engan. Menningarmunur gæti einnig skýrt þetta 

að einhverju leyti þar sem ekki er hefð fyrir almenningsíþróttum í mörgum löndum og tíminn 

notaður í eitthvað annað (Hermína Gunnþórsdóttir o.fl., 2020).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem fjögur sveitarfélög voru tekin til skoðunar, 

kemur fram að töluverður munur hafi verið á viðbrögðum þeirra. Í tveimur minni 

sveitarfélögum var í raun engin stefna í málefnum innflytjenda þó þeir séu nokkuð stór hluti 

íbúa. Mun skýrari stefna og verklag var í fjölmennasta sveitarfélaginu og þó það tryggi ekki 

endilega breytta starfshætti getur skýr stefnumörkun leitt til vitundarvakningar. Hins vegar er 
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lítið gagn af veikri sem engri stefnu því hún hefur ekki áhrif á starfshætti. Menntakerfið er 

mikilvægur áhrifavaldur þegar kemur að frammistöðu og árangri nemenda. Ef ekki er tekið 

tillit til stöðu nemenda af erlendum uppruna er hætta á að svokallað „árangursbil“ myndist en 

það er þegar innflytjendum gengur verr í skóla en innfæddum. Niðurstöðurnar benda einnig til 

þess að mismunandi hópar innflytjenda fái ekki sömu þjónustu sem taki mið af stöðu þeirra. 

Til dæmis fá flóttamenn vel skipulagða þjónustu en þjónusta við almenna innflytjendur er 

minna skipulögð. Þátttakendur í minni sveitarfélögunum töldu að það vantaði upp á þekkingu 

og menntun kennara en lítið virðist vera gert til að efla stuðning og þjálfun þeirra. Almennt eru 

jákvæð viðhorf til nemenda af erlendum uppruna í skólunum og starfsfólk þeirra meðvitað um 

að þeir þurfi meiri aðstoð. Einstaka kennarar og skólastjórnendur geta komið í gegn breytingum 

á starfsháttum en kerfi sveitarfélaganna skortir leiðir og verkfæri til að festa breytingar í sessi. 

Nemendur af erlendum uppruna lögðu mikið upp úr sínu móðurmáli en kölluðu eftir tækifærum 

til að læra íslensku í skólanum, til dæmis með samræðum og félagslegum samskiptum við aðra 

nemendur. Nemendur á unglingastigi töldu íslensku vera helstu hindrunina í skólanum. Þá 

vantar upp á félagslega þátttöku nemenda í samfélaginu og þeim finnst erfitt að taka fyrsta 

skrefið í að kynnast íslenskum samnemendum (Hermína Gunnþórsdóttir o.fl., 2020). 

            Í grein eftir Berglindi Rós Magnúsdóttir og fleiri er skoðað hvernig misjafnlega 

efnahagslega sterkir foreldrar dreifast í skólahverfi höfuðborgarsvæðisins. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að fjölskyldutengsl við Ísland var einn mest ákvarðandi þátturinn í aðgreiningunni. 

Fólki af erlendum uppruna fjölgaði í flestum hverfum höfuðborgarsvæðisins á árunum 1997 til 

2016. Eitt hverfi skar sig þó úr því þar varð hlutfallslega mest fjölgun fólks af erlendum 

uppruna en að sama skapi fækkaði þar fólki með íslenskan bakgrunn. Í greininni kemur fram 

að ráðandi stéttir samfélags missi oft áhuga á að búa í skólahverfum þar sem innflytjendum 

fjölgar. Dreifingin var einnig skoðuð í ljósi efnahags og menntunar og þá kom greinilega í ljós 

að í sumum hverfum var hátt hlutfall íbúa sem hafði ekki fjölskyldutengsl við Ísland. Þá kemur 

fram að ákveðið stigveldi geti skapast milli hverfa og skóla eftir því hvernig félagsleg 

samsetning hverfanna er. Jafnframt getur árangursmunur milli skóla aukist þegar 

efnahagslegum gæðum er misskipt (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2020). 

 

Íslenskukunnátta 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir úttekt á íslenskukennslu fyrir útlendinga árið 

2015. Þar kemur fram að ráðuneytið úthluti styrkjum með það að markmiði að gera 

útlendingum sem hafa lögheimili á Íslandi kleift að læra tungumálið. Úttektin náði til 15 

fræðsluaðila. Í úttektinni kemur jafnframt fram að stjórnvöld leggi áherslu á framboð 



 

   18 

námskeiða og að aðgengi að þeim sé gott. Árið 2015 kostuðu námskeiðin um það bil 36.000 

krónur þegar styrkur frá stjórnvöldum hafði verið tekinn með í reikninginn. Þátttakendur gátu 

sótt um endurgreiðslu hjá sínum stéttarfélögum ef þeir höfðu rétt á því. Þessi kostnaður gat 

orðið valdur þess að fólk ákvað að fara ekki á námskeið en þar gæti þó ýmislegt annað hafa 

haft sitt að segja. Einnig fóru stjórnvöld þá leið að veita styrki út frá fjölda nemendastunda, 

sem kann að leiða til þess að fræðsluaðilar freistist til að hafa stóra nemendahópa og það getur 

komið niður á gæðum námsins. Þá lögðu úttektaraðilar til að sett yrði hámark á hópastærð. 

Kennsla getur einnig verið nokkuð snúin ef nemendahópar eru litlir. Þetta er vel þekkt hjá 

símenntunarmiðstöðvum í fámennari byggðarlögum á landsbyggðinni, þar hefur oft verið 

erfiðleikum bundið að uppfylla lágmarksþáttöku á íslenskunámskeið. Því hafa fræðsluaðilar á 

landsbyggðinni þurft að hafa meira frumkvæði að því að fá nemendur á námskeið með því að 

fara á vinnustaði og kynna fólki þar það sem er í boði. Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

gefur út námskrá um íslenskukennslu fyrir útlendinga sem fræðsluaðilar fylgja. Hún nýtist við 

gerð kennsluáætlana, námsmat og mótun kennsluhátta. Í úttektinni kemur fram að vísbendingar 

séu um að kennarar velji námsefni eftir samsetningu hópsins sem þeir eru með, það er að segja 

með tilliti til mismunandi getu og aðstæðna. Einnig bjóða fræðsluaðilar á höfuðborgarsvæðinu 

upp á fjölbreytt námskeið með mismunandi áherslum. Þá kom í ljós að lítið samstarf er á milli 

fræðsluaðila þegar kemur að íslenskukennslu fyrir útlendinga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015). 

Í rannsókn frá árinu 2020 var skoðuð íslenskukunnátta innflytjenda og 

íslenskunámskeið. Þátttakendur lögðu mat á eigin íslenskukunnáttu, aðgengi að 

íslenskunámskeiðum í heimabyggð og hvort þeir væru ánægðir eða ekki ánægðir með 

námskeiðin sem þau höfðu farið á. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að um það bil helmingur taldi 

sig tala litla eða enga íslensku. Lítil fylgni var á milli þess hversu mörg íslenskunámskeið 

viðkomandi hafði farið á og hversu góða íslensku hann taldi sig geta talað. Meirihluta 

þátttakenda fannst ekki skorta framboð og aðgengi að íslenskunámi í sinni heimabyggð. Hins 

vegar var meirihluti þátttakenda ekki sáttur með íslenskunámskeiðin sem þeir höfðu farið á. 

Sömu niðurstöður voru á öllum svæðum sem rannsóknin náði til. Þetta vekur upp spurningar 

um gæði íslenskunámskeiða sem standa innflytjendum á Íslandi til boða (Ómar Hjalti Sölvason 

og Markus Meckl, 2020). 

 

Munur eftir kyni 

Íslandi hefur verið lýst sem jafnréttisparadís og er talið vera leiðandi þegar kemur að 

kynjajafnrétti. Landið hefur mælst fremst í flokki undanfarin ár á ýmsum skölum um 
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kynjajafnrétti og eru landsmenn stoltir af því. Hins vegar hefur lítið verið skoðað hvort þessi 

staða í jafnréttismálum nái til vaxandi fjölda innflytjenda í landinu. Á Norðurlöndunum virðist 

vera algengt að gerður sé greinarmunur á vandamálum innflytjenda annars vegar og innfæddra 

Norðurlandabúa hins vegar. Það er að segja að jafnrétti kynjanna sé vissulega við lýði í 

löndunum en ójafnréttið sé vandamál sem liggi hjá innflytjendunum. Í íslensku samfélagi eru 

því innflytjendur og málefni þeirra oft ekki hluti af jafnréttisumræðunni. Jafnframt hafa 

neikvæðar staðalímyndir innflytjenda, bæði karla og kvenna, enn sterka stöðu á 

Norðurlöndunum (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2011). Kvenkyns innflytjendur á Íslandi, eins 

og annars staðar, upplifa svokallaðar samtvinnaðar mismunabreytur sem þýðir að þær verða 

fyrir mismunun bæði vegna þess að þær eru innflytjendur og kvenkyns. Í grein sem birt var 

árið 2020 var rannsakaður munur milli kvenkyns og karlkyns innflytjenda á Íslandi. Í ljós kom 

að Íslendingar og innflytjendur hafa svipaðar skoðanir á kynjahlutverkum. Í sumum tilfellum 

svöruðu Íslendingar á hefðbundnari hátt en innflytjendur í öðrum tilfellum, svo það kom út á 

eitt. Konur og karlar flytja til Íslands af mismunandi ástæðum og hafa einnig mismunandi 

ástæður fyrir því að búa áfram í landinu. Konur eru líklegri til að elta maka sinn, hvort sem 

hann er íslenskur eða býr á Íslandi. Algengast er hins vegar að karlar flytji til Íslands vegna 

vinnu. Konur eru því ólíklegri til að eiga frumkvæði að flutningunum. Í mörgum tilfellum 

virðast kvenkyns innflytjendur á Íslandi aðlagast betur en karlkyns innflytjendur. Það sýnir sig 

í betri íslenskukunnáttu, þátttöku í kosningum og þekkingu á þekktu fólki í samfélaginu. 

Kvenkyns innflytjendur virðast því vera betur upplýstir um landið sem þeir búa í. Karlkyns 

innflytjendur hins vegar fá hærri laun. Tungumálakunnátta er oft nefnd sem mikilvægasti 

þátturinn í vel heppnaðri aðlögun en þó konur séu oft betri í íslensku fá þær samt lægri laun 

(Hoffmann o.fl., 2020).  

Í skýrslu sem unnin var fyrir félagsmálaráðuneytið er farið yfir stöðu kvenna af 

erlendum uppruna á Íslandi. Þar kemur fram að erlendar konur vilja taka virkan þátt í 

samfélaginu en hafa oft takmörkuð tækifæri til þess. Dæmi um hindranir er langur vinnudagur, 

en konur af erlendum uppruna vinna oft lengri vinnudag en konur almennt gera á Íslandi. 

Vinnutíminn er einnig óreglulegri og getur því komið í veg fyrir þátttöku í ýmsum viðburðum 

og uppákomum. Jafnframt skortir konurnar oft íslenskt tengslanet og hafa því ekki góðan 

aðgang að til dæmis íslensku málsamfélagi. Rannsóknir sýna að konur af erlendum uppruna 

hafa áhuga á því að læra íslensku en aðgangur að íslenskunámi getur verið takmarkaður. Sumar 

geta ekki tekið þátt vegna langs vinnudags og vaktavinnu en einnig geta þættir eins og búseta 

og staða haft áhrif, þ.e. hvort konan er innflytjandi, flóttakona eða sækir um alþjóðlega vernd. 

Einnig tala sumar konur hvorki íslensku né ensku og námskeiðin nýtast þeim illa. Atvinnuleysi 
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er hærra meðal kvenna af erlendum uppruna og þá sérstaklega þeirra sem hafa erlent ríkisfang. 

Þær fást oft við einhæf láglaunastörf og eru oftar ofmenntaðar fyrir þau störf sem þær sinna en 

karlar. Einnig getur reynst erfiðara fyrir konur að koma sér áfram í starfi og vinna þær í flestum 

tilfellum aðallega með öðru fólki af erlendum uppruna. Þá hafa sumir hópar erlendra kvenna, 

til dæmis flóttakonur, mjög takmarkaðar upplýsingar um stéttarfélög og hlutverk þeirra í 

íslensku samfélagi (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). 

 Jafnframt kemur fram í skýrslunni að konur af erlendum uppruna séu ólíklegri til að 

nýta menntun sína í starfi en erlendir karlar. Þær eru þó líklegri til að bæta við menntun sína 

eftir komuna til landsins. Til marks um það hafa fleiri kvenkyns innflytjendur útskrifast úr 

framhaldsskólum en karlkyns innflytjendur. Þá hafa fleiri kvenkyns en karlkyns innflytjendur 

útskrifast með viðbótarstig á framhaldsskólastigi og konur eru líklegri til að útskrifast með 

háskólapróf. Fleiri karlkyns innflytjendur útskrifast þó með doktorspróf. Rannsókn 

skýrsluhöfunda leiddi í ljós að konur sem höfðu takmarkað aðgengi að menntun eða þurftu að 

hætta í námi vegna aðstæðna í upprunalandinu finna fyrir sértækum erfiðleikum. Þá er bent á 

mikilvægi þess að stofnanalegur stuðningur sé til staðar fyrir viðkvæma hópa þegar kemur að 

menntun. Mikið hefur verið rætt um minnkandi aðgengi að húsnæði í íslensku samfélagi 

undanfarin ár. Þar þarf sérstaklega að huga að stöðu erlendra kvenna sem er um margt 

viðkvæm. Innflytjendur upplifa það frekar en innfæddir að þeir búi þröngt og sést sama 

munstur þegar bornar eru saman erlendar konur og konur sem eru hér fæddar og uppaldar. 

Karlkyns innflytjendur eru hlutfallslega flestir á leigumarkaði en hlutfall kvenkyns innflytjenda 

á leigumarkaði er hærra en bæði karla og kvenna af íslenskum uppruna. Þá búa 

innflytjendakonur frekar en aðrir hópar við íþyngjandi húsnæðiskostnað. Jafnframt búa konur 

sem sækja um alþjóðlega vernd oft í óhentugu húsnæði, sem getur ýtt undir vanlíðan og kvíða 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). 

 Niðurstöður skýrslunnar benda til þess að rannsóknir og verkefni séu ekki nógu vel nýtt 

þegar kemur að stefnumótun. Oft skorti á að kynna sér það sem annað fræðifólk og 

rannsakendur hafi gert á þessu sviði. Þá virðast fræðimenn, fagmenn og aðrir sem koma að 

málaflokknum ekki vera nægilega meðvitaðir um störf hvers annars. (Unnur Dís Skaptadóttir 

og Kristín Loftsdóttir, 2019). 

 

Fordómar 

Innflytjendum hefur fjölgað töluvert á Íslandi og jafnframt hefur umræða um fordóma og 

mismunun í íslensku samfélagi aukist. Skilja má fordóma sem andúð sem er beint gagnvart 

hópi sem heild eða einstaklingi sem tilheyrir ákveðnum hópi. Þessi andúð er byggð á 



 

   21 

brengluðum og stöðnuðum alhæfingum en fólk ýmist upplifir fordóma eða lætur þá í ljós. Þetta 

eru því viðhorf sem hafa áhrif á hegðun fólks en oft eru fordómarnir faldir nema fyrir fólkinu 

sem þeir beinast gegn. Þeir sem eru álitnir öðruvísi en meirihlutahópurinn í samfélaginu verða 

oft fyrir fordómum. Munurinn á hópunum er talinn neikvæður samanborið við viðhorf, gildi, 

hefðir og markmið meirihlutahópsins. Þetta mat byggist að miklu leyti á staðalmyndum um 

ákveðna hópa. Mismunun er svo þegar fordómar fara að hafa áhrif á hegðun og aðgerðir 

einstaklinga, hópa eða stjórnvalda. Þetta getur falist bæði í lögum og reglugerðum en einnig 

framkomu einstaklinga úr ráðandi hópi í garð einstaklinga í minnihlutahópi. Talað hefur verið 

um hversdagsfordóma og hversdagsmismunun en það geta virst ósköp sakleysisleg atvik. Til 

dæmis að það sé gert grín að einhverjum eða komið á einhvern hátt öðruvísi fram við 

einstaklinginn. Þegar einstaklingur lendir í svona atvikum reglulega getur það haft áhrif á bæði 

andlega og líkamlega heilsu (Guðrún Pétursdóttir, 2013). 

 Árið 2013 var gerð rannsókn á Íslandi um upplifun þátttakenda af hversdagsfordómum 

og mismunun og hvort munur sé á upplifun fólks eftir uppruna. Úrtakið var 89 manns, þar af 

voru 72 af erlendum uppruna og 17 Íslendingar. Rannsóknin stóð í tvær vikur. Í ljós kom að 

meirihluti fólks af erlendum uppruna fann reglulega fyrir virðingarleysi og mismunun og sú 

upplifun olli fólki vanlíðan. Einungis 5 af 72 upplifðu aldrei hegðun sem gæti talist sem duldir 

fordómar eða mismunun. Um það bil 60% þátttakenda af erlendum uppruna upplifðu slík atvik 

fimm sinnum eða oftar á þessum tveimur vikum sem bendir til þess að um hversdagsfordóma 

og mismunun sé að ræða. Til dæmis upplifði einstaklingur af erlendum uppruna að hann væri 

hunsaður eða forðast væri að eiga samskipti við hann. Einnig er um að ræða tilvik eins og að 

einhver þykist ekki skilja viðkomandi eða sýni vandlætingu með svip. Þessi dulda hegðun 

veldur þó ekki minni vanlíðan en þegar um augljósari birtingarmyndir fordóma er að ræða. 

Mögulegt er að þeir sem valda vanlíðaninni geri sér ekki grein fyrir afleiðingum hegðunar 

sinnar, eins og til dæmis að hækka róminn þegar talað er við manneskju af erlendum uppruna. 

Sú birtingarmynd duldra fordóma er mögulega álitin eðlilegur hluti samskipta við fólk af 

erlendum uppruna en fólk upplifir niðurlægingu og finnst gert lítið úr sér með því. Þess vegna 

er ekki nóg að einungis viðurkenna og bæta úr augljósum formum mismunar en viðhalda svo 

duldu birtingarmyndunum. Íslendingarnir sem tóku þátt í rannsókninni upplifðu sambærilega 

atburði og þeir sem voru af erlendum uppruna en mun sjaldnar. Því er helsta niðurstaðan sú að 

þeim sem lenda sjaldan í slíkum atvikum gæti fundist þetta ómerkilegt og léttvægt en þetta 

getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir þá sem upplifa slíkt oft og ítrekað (Guðrún Pétursdóttir, 

2013).  
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Fordómar gagnvart fólki af erlendum uppruna og kynþáttafordómar hafi lengi verið til 

staðar á Íslandi og þeir eiga sér margar birtingarmyndir. Unnin var skýrsla fyrir 

félagsmálaráðuneytið þar sem skoðað var hvernig þetta birtist í daglegu lífi kvenna af erlendum 

uppruna. Þar kemur fram að dregnar séu upp af þeim ýmsar staðalímyndir og þær séu m.a. 

stimplaðar sem fórnarlömb. Þá eru þættir eins og uppruni, trú eða innflytjendastaða notaðir til 

að alhæfa um þær. Lítið er gert úr fjölbreytileika kvennanna og þær eru sjaldan sjáanlegar í 

opinberu rými. Fordómar geta gert það að verkum að einstaklingum finnist þeir ekki vera hluti 

af samfélaginu og verða þar af leiðandi hræddir við að vera sýnilegir í samfélaginu. Konur af 

erlendum uppruna eru oft í viðkvæmri stöðu m.a. vegna tengslaleysis í landinu og þær geta 

verið háðar íslenskum eiginmanni til að fá dvalarleyfi. Upplýsingar frá lögreglu og öðrum 

aðilum benda til þess að hærra hlutfall erlendra kvenna verði fyrir ofbeldi og þær vita oft ekki 

hvaða úrræði eru í boði þegar þær verða t.d. fyrir kynferðisofbeldi. Þá benda rannsóknir einnig 

til þess að vændi og mansal færist í vöxt á Íslandi. Í skýrslunni er bent á mikilvægi þess að gerð 

sé grein fyrir fjölbreytileika kvenna og hvaða hópar eru líklegri en aðrir til að verða fyrir ofbeldi 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019).  
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Lokaorð 
Ljóst er að mismunandi innflytjendahópar fá mismikla aðstoð við komuna til Íslands. Það 

endurspeglast í skipulögðum úrræðum fyrir bæði flóttafólk og kvótaflóttafólk en svo virðist 

sem ekki sé haldið jafn vel utan um mál almennra innflytjenda (Hermína Gunnþórsdóttir o.fl., 

2020). Þó stendur þeim ýmis þjónusta til boða en ekki er ljóst hversu vel sú þjónusta er auglýst, 

til dæmis tungumálanámskeið. Kvótaflóttafólk sem kemur til Íslands í boði stjórnvalda fær 

aðstoð við undirbúning með viðtölum og samfélagsfræðslu áður en komið er til landsins 

(Þingskjal 480/2020-2021). Við upphaf búsetu á Íslandi fær kvótaflóttafólk einnig sérhæfða 

aðstoð í þeim tilgangi að fólk geti orðið virkir þátttakendur í samfélaginu 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Fólk sem hins vegar kemur til landsins á eigin forsendum 

er í ákveðinni biðstöðu þar til staða þeirra sem flóttafólks er viðurkennd. Eftir að 

flóttamannastaða er viðurkennd öðlast fólk ákveðin réttindi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 

e.d.). Þá skiptir einnig máli hvort einstaklingur kemur til Íslands frá landi utan eða innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. Innflytjendur sem koma frá löndum innan EES eru í mun betri 

stöðu til dæmis á vinnumarkaði og búa við meira öryggi. Þeir sem koma frá löndum utan EES 

og hafa ekki unnið sér inn ákveðin réttindi geta neyðst til að yfirgefa landið ef upp koma 

aðstæður eins og efnahagsþrengingar (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010).  

 Rannsóknir á aðlögun innflytjenda hafa leitt í ljós mikilvægi þess að ákveðin 

gagnkvæmni eigi sér stað (Berry o.fl., 1987). Með öðrum orðum; það skiptir jafn miklu máli 

hvernig meirihlutahópurinn í samfélaginu tekur á móti innflytjendunum og hvernig 

innflytjendurnir bregðast við meirihlutahópnum (Markus Meckl og Hermína Gunnþórsdóttir, 

2020). Jafnframt skiptir máli hvernig innflytjendur aðlagast nýja samfélaginu en aðstæður 

kunna að gera það að verkum að þeir geti ekki valið hvaða leið er farin í aðlögunarferlinu 

(Kosic, 2002; Murdock, 2020). Íslenskar rannsóknir benda til þess að viðhorf til innflytjenda á 

Íslandi séu útilokandi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010) og upplifa margir fordóma og mismunun 

(Guðrún Pétursdóttir, 2013). Þetta getur haft áhrif á bæði sálfræðilega og félagsmenningarlega 

aðlögun (Elina og Inga, 2020). Fræðin benda á mikilvægi tungumálakunnáttu þegar kemur að 

aðlögun innflytjenda (Miglietta og Tartaglia, 2009) en ljóst er að ýmislegt mætti betur fara 

þegar kemur að íslenskunámskeiðum sem í boði eru (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2015; Ómar Hjalti Sölvason og Markus Meckl, 2020). 

Algengt er að innflytjendur fái ekki menntun sína metna í starfi og fái lægri laun en 

íslenskir vinnufélagar þeirra (Unnur Dís Skaptadóttir o.fl., 2020). Einnig er lýsandi að erfitt 

getur verið fyrir flóttafólk að fá starf án aðkomu Vinnumálastofnunar. Það felst þá í því að 
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ráðgjafar hennar upplýsa vinnuveitendur um ráðningastyrki sem þeim stendur til boða fyrir að 

hafa flóttamann í vinnu (Guðlaug Hrönn Pétursdóttir, 2020). Þó eru aðstæður innflytjenda 

mismunandi eftir landshlutum. Þeir sem voru búsettir á Vestfjörðum og Vesturlandi upplifðu 

takmarkaðari atvinnutækifæri í heimabyggð en annars staðar á landinu. Þá voru innflytjendur 

á Suðurnesjum ólíklegri til að tala íslensku í vinnunni (Unnur Dís Skaptadóttir o.fl., 2020). 

Félagsleg aðlögun innflytjenda virðist tengjast því hvort margir innflytjendur séu í  viðkomandi 

byggðarlagi eða ekki (Lara Hoffmann o.fl., 2020). Jafnframt virðist sem ekki sé fullnægjandi 

stefnumótun í málefnum innflytjenda í minni sveitarfélögum (Hermína Gunnþórsdóttir o.fl., 

2020). Kyn innflytjenda virðist einnig hafa sitt að segja í því hversu vel fólk aðlagast. Konur 

af erlendum uppruna eiga oft erfitt með að taka þátt í íslensku samfélagi vegna tengslaleysis 

og langs vinnudags (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Hins vegar aðlagast 

kvenkyns innflytjendur oft betur en karlkyns, sem birtist í betri íslenskukunnáttu og meiri 

þekkingu um samfélagið sem þær búa í. Þrátt fyrir þetta fá karlkyns innflytjendur hærri laun 

(Hoffmann o.fl., 2020).  

 Samtök á borð við Rauða krossinn vinna mikilvægt starf með því að standa fyrir 

verkefnum sem hafa að markmiði að stækka tengslanet flóttafólks og bæta tungumálakunnáttu 

(Rauði krossinn, e.d.-a). Hins vegar eru þessi verkefni auglýst fyrir flóttafólk og spurning hvort 

þátttaka í þeim standi almennum innflytjendum til boða. Einnig er ekki ljóst hvort þessi 

verkefni ná til fólks um allt land. Þó skal getið ráðgjafarstofunnar New in Iceland og 

Fjölmenningarseturs sem miðla upplýsingum til fólks í ólíkri stöðu (Útlendingastofnun, e.d.-

b). Bent hefur verið á mikilvægi þess að aðilar sem koma að aðstoð við innflytjendur vinni 

saman. Þar sem ákveðin skörun getur orðið er mikilvægt að aðilar skipti með sér verkum en 

séu jafnframt upplýstir um hvað aðrir eru að gera (Reykjavíkurborg, 2017). 
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